
Kính gửi cư dân,

Chúng tôi mời bạn tìm hiểu thêm về chương trình FOGO trong 
thời gian chúng tôi chuẩn bị thực hiện những thay đổi để có thể 
tiến triển tốt hơn

Chúng tôi đang mong muốn thực hiện một bước tiến lớn theo phát triển bền vững 
khi chúng tôi chuyển sang hệ thống phân loại rác mới, tạm dịch là “Thực Phẩm Hữu 
Cơ Vườn Trồng Hữu Cơ” (Food Organics Garden Organics - FOGO), kể từ tháng 3 
năm 2021.

Chính quyền Tiểu Bang Tây Úc yêu cầu tất cả các cơ quan chính quyền địa phương 
chuyển đổi sang FOGO vào năm 2025 và Thành phố chúng ta tự hào là một trong 
những cơ quan đầu tiên thực hiện chuyển đổi.

Thay đổi với FOGO có nghĩa là thùng có nắp màu xanh lá cây của bạn sẽ trở thành 
thùng FOGO của bạn và bạn sẽ có thể bỏ tất cả thức ăn thừa và rác vườn của mình 
vào thùng này. Để giúp việc này trở nên dễ dàng hơn, chúng tôi sẽ giao tới nhà bạn 
một thùng nhỏ đựng thức ăn thừa và bao dùng trong việc phân hủy rác đủ dùng 
trong một năm để bạn có thể phân loại rác thực phẩm ra khỏi rác thải thông thường 
và bỏ vào thùng FOGO màu xanh lá cây  của bạn.

Thùng FOGO của bạn sẽ được thu gom hàng tuần và rác trong thùng sẽ được chế 
biến thành phân trộn, thay vì đem đi đổ tại bãi rác. Thùng đựng rác có nắp đỏ và 
thùng rác tái chế có nắp vàng của bạn sẽ được thu gom hai tuần một lần - và kích 
thước thùng cũng như ngày thu gom rác của bạn sẽ vẫn như cũ.

Bằng cách thay đổi cách chúng ta phân loại rác, hơn một nửa số rác thải từ nhà của 
chúng ta sẽ được tái chế. Điều này sẽ làm giảm  thải khí nhà kính (greenhouse gas 
emissions)  và tác động tích cực và lâu dài đến môi trường của chúng ta.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là về môi trường - việc chuyển sang FOGO còn có ý 
nghĩa về mặt tài chính vì chúng tôi sẽ tránh phải trả Chính phủ tiểu bang phí tổn lãng 
phí đối với thực phẩm và chất thải hữu cơ từ vườn được đưa đến bãi rác.

Chúng tôi sẽ làm cho quá trình chuyển đổi này trở nên đơn giản nhất và các buổi 
thông tin  của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu tất cả những gì bạn cần biết về FOGO.
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Các phiên thông tin sẽ bao gồm:
• Điều gì xảy ra với rác thải từ nhà của chúng ta?
• Hệ thống xử lý chất thải FOGO sẽ giúp ích gì cho môi trường?
• Việc chuyển sang FOGO sẽ tiến hành như thế nào?
• Những gì có thể bỏ vào thùng FOGO, thùng rác tái chế và thùng rác chung của bạn?
• Sử dụng thùng rác nhỏ trong nhà bếp và cách dùng bao lót như thế nào?

Các buổi thông tin sẽ được tổ chức tại:
Thứ Tư ngày 17 tháng Hai Trung tâm Hành chính Thành phố Bayswater
9 giờ sáng - 8 giờ tối  (đến khi thuận tiện),  61 Broun Avenue, Morley
Thứ Bảy ngày 20 tháng 2 tại Trung Tâm The RISE (tầng hai phía trên Thư viện Maylands)
9 giờ sáng đến 12 giờ trưa (đến khi thuận tiện) tại 28 Eighth Avenue, Maylands
Thứ Ba ngày 23 tháng Hai Thư viện Morley
6h30 chiều đến 7h30 tối 240 Walter Road West, Morley
Thứ 4 ngày 24 tháng 2 Câu lạc bộ giải trí Morley-Noranda
18:30 pm đến 7:30 pm 85 McGilvray Avenue, Noranda

Quí vị không nên ưu tư nếu không thể tham dự một trong những phiên này, vì bản ghi 
lại sẽ có sẵn trên trang web FOGO của chúng tôi.

Cho đến khi chúng tôi sẵn sàng áp dụng chương trình FOGO vào tháng 3, điều quan 
trọng là bạn phải tiếp tục sử dụng thùng có nắp màu xanh lá cây chỉ để đựng rác 
vườn. Khi bạn nhận được thùng rác thải nhỏ cho nhà bếp, bạn sẽ biết đã đến lúc có 
thay đổi.

Trong thời gian chờ đợi, nếu bạn không có thùng có nắp màu xanh lá cây hoặc bạn 
có thùng nắp màu nâu đựng rác thải vườn, vui lòng gọi đến số 9272 0622 để được đổi 
thùng này miễn phí.

Để đăng ký phiên thông tin hoặc để tìm hiểu thêm về FOGO, bạn có thể truy cập  
www.bayswater.wa.gov.au/fogo hoặc gửi email cho nhóm FOGO của chúng tôi tại 
fogo@bayswater.wa.gov.au.

Chúng tôi mong muốn chúng ta trở nên xanh hơn cùng nhau.
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